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Czasopismo wydawane z ZKiW w Pinczynie

W TYM NUMERZE:
*Dzień Edukacji 

Narodowej
*Wręczenie sypendiów 

dla uczniów
oraz pasowanie klas 

pierwszych
 *IX Drużyna Harceska 

z Pinczyna
 *Udział w 80 rocznicy 

mordu w Lesie 
Szpęgawskim

*Ciekawe miejsca
Owidz, Westerplatte

*Przygotujmy się
do nadchodącego 

święta

Dzień
Edukacji Narodowej

Jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa  wyższego  
ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone 
ustawą –  Karta praw  i obowiązków nauczyciela  jako 
Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy  
Karta Nauczyciela  obchodzone jako Dzień Edukacji 
Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania  Komisji 
Edukacji Narodowej, która została utworzona
z inicjatywy króla  Stanisława Augusta Poniatowskiego  
i zrealizowana przez  Sejm Rozbiorowy  w dniu 
14 października 1773 roku.

Historia
  
Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki 
w  1957 roku. Podczas Światowej Konferencji 
Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień
20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem  Karty 
Nauczyciela  i świętem nauczycieli. Konferencja 
została zorganizowana przez  Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, 
zwana  Kartą praw i obowiązków nauczyciela, 
wprowadziła Dzień Nauczyciela  obchodzony 
w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. 
W 1982 roku  Kartę praw i obowiązków nauczyciela  
zastąpiła  Karta Nauczyciela,

ROCZNICA
PATRON
JUBILEUSZ
EDUKACJA
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Po 72 wolnych dniach, wypełnionych piękną 
słoneczną pogodą, słodkim leniuchowaniem czas
na powrót do szkoły. 2 września rozpoczęliśmy nowy 
rok szkolny. Przywitały nas, nowa elewacja, nowa 
nawierzchnia przed szkołą, ale także i wewnątrz 
nastąpiły zmiany. Świeże, jasne korytarze, odświeżona 
sala gimnastyczna zachęcają do nauki. Początek roku 
szkolnego to radość ze spotkania z kolegami, koleżan-
kami, nauczycielami, nowe postanowienia i chęć do 
nauki. Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego uświet-
niła akademia, przypominająca o 80 rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. Po prezentacji układu akrobatycz-
nego, wykonanego przez dziewczynki z klas III oraz 
uroczystym powitaniu wszystkich przez panią dyrektor 
rozeszliśmy się do klas, by poznać nasze plany. Oby rok 
szkolny 2019/2020 był dla nas radosny, owocny oraz 
pełen pozytywnych wrażeń.

ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

UROCZYSTOŚĆ
WRĘCZENIA STYPENDIÓW

Dnia 30 września bieżącego roku w sali gimnastycz-
nej naszej szkoły odbyło się  pasowanie klas I na 
uczniów naszej szkoły oraz  wręczenie stypendiów za 
wyniki w nauce uzyskane na zakończenie roku 
szkolnego 2018/2019.

Gdy weszliśmy do sali i usiedliśmy zaczęto 
sprawdzać obecność W tym roku w uoczystości brały 
udział trójki klasowe, pierwszoklasiści oraz zaproszeni 
goście. Następnie do sali weszli pierwszoklasiści, 
zaśpiewali piosenki, recytowali wiersze oraz zatańczyli. 

Prowadzący informowal i
o kolejności wykonywanych 
czynności  oraz prowadzili test 
wiedzy. 

Po zakończeniu występów 
głos zabrała pani dyrektor
a następnie przystąpiła do 
pasowania pierwszoklasistów  
na uczniów szkoły podsta-
wowej. Po obrzędzie paso-
wania nastąpiło wręczenie 
stypendiów naukowych. Gdy 
zostały one wręczone pani 
dyrektor pogratulowała wszys-
tkim stypendystom.

Po uroczystości nastąpił 
poczęstunek.

                                                                                                                   
Bartłomiej Szachta
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Jeszcze przed I wojną światową prężnie zaczął 
rozwijać się właściwy ruch harcerski. Różnił się on od 
skautingu przede wszystkim silnym akcentem 
p o ł o ż o n y m  n a  w a l k ę
o niepodległość Polski .
W 1912 roku wydano książkę 
Eugeniusza Piaseckiego
i Mieczysława Schreibera 
„Harce młodzieży polskiej”. 
Autorzy zdecydowali się już 
na używanie słów „harcerz”
i „harcerstwo”. Podkreślano 
również konieczność kul-
tywowania polskiej tradycji
i poznawania jej historii.

W czasie wojny rozpoczęły 
s i ę  u s i l n e  s t a r a n i a  by 
p o ł ą c z y ć  d z i a ł a j ą c e
w różnych częściach ziem 
polskich organizacje skauto-
we i harcerskie. Część z nich 
udało się połączyć już w 1916 
roku tworząc pierwszą wersję 
Związku Harcerstwa Pol-
skiego. Ten właściwy związek 
powstał  jednak dopiero
1 listopada 1918 roku z połą-
czenia wszystkich organizacji 
tego typu.

Przed harcerstwem rozpo-
czął się zupełnie nowy etap. 
Polska ciągle potrzebowała 
mężczyzn do walki o granice 
kraju, było też sporo do 
odbudowania. Jednak żeby przetrwać harcerstwo 
musiało sobie wyznaczyć zupełnie nowy cel. Kiedy 
niepodległość została osiągnięta, groził mu spadek 
znaczenia i odpływ członków. Jak jednak wszyscy 
wiemy, harcerze poradzili sobie i z tym zadaniem.
W czasie II wojny światowej harcerstwo odegrało 
bardzo ważną rolę w walce o wolność ojczyzny. Trzeba 
przypomnieć chociażby harcerzy z  Szarych Szeregów, 
oddających swoje młode życie w ofierze ojczyźnie. 

W naszej szkole, harcerstwo ma również swoją 
długą historię. W tym roku również mamy ambitne 
plany, na rozwój naszej drużyny oraz zdobywanie wielu 
nowych sprawności. Pierwszym zadaniem będzie 

SŁÓW KILKA
O HISTORII ZWIĄZKU

HARCERSTWA POLSKIEGO
nadanie  mienia  naszej, IX Drużynie z Pinczyna. 
Będziemy kontynuowali zadania podjętew poprzed-
nich latach. W miesiącu październiku wznawiamy 

Akcję Znicz, po zbiórce zniczy, które następnie zostaną 
gającą na zaniesione na pinczyński cmentarz oraz pod 
pomniki. Przed dniem 1 listopada postaramy się 
uporządkować groby oraz pomniki, abyśmy mogli 
postawić tam zebrane znicze. Będziemy zdobywali 
nowe sprawności, poznawali historię naszej okolicy, 
miejsc pamięci w Pinczynie i okolicach. Poza 
obowiązkami czekają nas również ciekawe wyjścia, 
ogniska, zajęcia z kompasem, marsze i piesze 
wędrówki, wszystkich zainteresowanych serdecznie 
zapraszamy. 

                                                   
Dagamara Siwek
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Niemcy opracowali plan zniszczenia i eksterminacji 
polskiej warstwy przywódczej, inteligencji, elity 
kulturalnej, politycznej i religijnej.  W Lesie 
Szpęgawskim,  hitlerowcy wymordowali około 7 tysięcy 
mieszkańców Starogardu Gdańskiego i okolic – 
P o l a k ó w  i  Ż y d ó w .  O d  p o ł o w y  w r z e ś n i a 
1939 roku do końca II wojny światowej zamęczono
w tym miejscu wybitnych patriotów, działaczy 
narodowych, nauczycieli, księży, przedstawicieli 
inteligencji z Kociewia i Pomorza, a także pacjentów 
szpitala psychiatrycznego w Kocborowie. Został tam 
również zamordowany zasłużony mieszkaniec 
Pinczyna, poseł i ksiądz – Stanisław Hoffmann. 

Harcerze, zespół regionalny „Kociewska Familja”, 
poczty sztandarowe oraz 
nauczyciele Szkoły Podsta-
wowe j  i m .  B o h a te r ó w 
Westerplatte brali udział
w  ceremon i i ,  upamię -
t n i a j ą c e j  8 0  ro c z n i c ę  
mordu w Szpęgawsku. 
Niedzielna uroczystość roz-
poczęła się o godz. 13.00 
złożeniem kwiatów przez 
delegacje na masowym 
grobie pomordowanych. 
Druhny IX Drużyny har-
cerskiej Aleksandra Kubik i 
Ewa Jędrzejewska przyj-

W LESIE SZPĘGAWSKIM

mowały kwiaty od zebra-
nych delegacji. Naszą szko-
łę reprezentowali harcerze
i harcerki, uczestniczący
w obchodach rocznicowych, 
którzy w skupieniu i ciszy 
oddali hołd pomordowa-
nym. Druhny,  Zuzanna 
Stopa, Julia Kamińska oraz 
Anna Siwek złożyły kwiaty 
pod nowym pomnikiem, 
upamiętniającym bestial-
s k o  z a m o r d o w a n y c h
w Lesie Szpęgawskim.

 Następnie odbyła się 
uroczysta msza święta 
koncelebrowana pod prze-
w o d n i c t w e m  b i s k u p a 
diecezjalnego Ryszarda 
Kasyny. 

Tego dnia przy grobach
w Szpęgawsku zgromadziło 

się wiele osób, w uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, władze 
Starogardu i Tczewa, gminy Starogard Gdański, służby 
mundurowe, harcerze, kombatanci wojenni i delegacje 
szkół publicznych. Po mszy świętej odbył się Apel 
Poległych. Wszyscy w skupieniu - oddali hołd 
pomordowanym. 

 Wszystkim harcerzom z IX Drużyny z Pinczyna, 
uczestniczącym w obchodach rocznicowych składam 
podziękowania, za uczestnictwo oraz godne 
reprezentowanie Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie. 

                                                                                              

W niedzielę 29 września 2019 roku, obchodziliśmy 80 rocznicę hitlerowskiego ludobójstwa 
w Szpęgawsku. 



MAŁY PINCZYN TO MY Nr 1 Rok 2019/2020

27 września klasy V b, V c oraz klasa IV  udały się
na wycieczkę do Grodziska Owidz. Miejsce niedaleko 
od Pinczyna, tuż za Starogardem Gdańskim, w którym 
czekało nas wiele atrakcji oraz ciekawiej wiedzy 
dotyczącej początków Słowian, ich wierzeń, kultury
a także  trudów codziennego życia. Na początku 
zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, aby sobie nie 
przeszkadzać. 

W czasie kiedy jedna grupa zwiedzała Muzeum 
Mitologii  Słowiańskiej,  druga  uczestniczyła
w  zawodach w ramach zorganizowanego turnieju, oraz 
poznawała historię zrekonstruowanej osady 
słowiańskiej.

W muzeum poznaliśmy wielu słowiańskich bogów, 
jak choćby, Peruna, Swaroga, Welesa, Świętowida czy 
Mokosz - Matkę Ziemię. Podczas prezentacji 
usłyszeliśmy historię stworzenia świata według 
wierzeń słowiańskich, poznaliśmy wiele obyczajów 
oraz świąt,  z których niektóre dotrwały do naszych 
czasów. Przewodnik uzupełniał wiadomości, o które 
pytali zainteresowani. Po obejrzeniu ekspozycji oraz 

wysłuchaniu wszystkich informacji poszliśmy 
zwiedzić zrekonstruowaną osadę słowiańską.
Tu mogliśmy podziwiać chaty oraz przydomowe 
ogródki, gdzie nasi przodkowie hodowali wiele ziół
i kwiatów. 

Po tej niekonwencjonalnej lekcji historii 
przystąpiliśmy do turnieju. Wedle legendy
o Bdzigoście i jego bracie wylosowaliśmy  różne 
rywalizacje, do których musieliśmy przystąpić.  Nie 

CIEKAWE MIEJSCA, CZYLI
NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ

były one łatwe,walka na miecze, strącanie 
„g łowy”,  przeciąganie l iny,  układanie 
drewnianych puzzli, noszenie drewnianych 
wiader po belce, to tylko niektóre z nich. 
Przegranych nie było, ponieważ po ciekawych 
zawodach udaliśmy się wszyscy razem na 
ognisko, gdzie piekliśmy kiełbaski i chleb. 
Wszyscy dobrze się bawili i zmęczeni ale 
zadowoleni wróciliśmy do Pinczyna.

Zrekonstruowany w 2011 roku gród w Owidzu posadowiony jest 
na morenowym wzgórzu, na którym we wczesnym 

średniowieczu funkcjonował jeden z ważniejszych na Kociewiu 
grodów obronnych. Dominuje pogląd, że został on zbudowany 

na początku XI wieku, jednak część badaczy wskazuje, że 
owidzki gród mógł już istnieć w IX lub X wieku. Podczas najazdu 
Szwedów w połowie XVII w. (1655-1660) na owidzkim wzgórzu 

najeźdźcy rozbili swój obóz, dlatego też w świadomości 
mieszkańców miejsce to do czasów współczesnych 

funkcjonowało pod nazwą „Szwedzka Górka”.
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GRA TERENOWA
NA WESTERPLATTE WRZESIEŃ 2019 

Aby uświetnić jubileusz 50 rocznicy 
powstania Szkoły Podstawowej w Pinczynie, 
złożyć kwiaty pod pomnikiem oraz poznać 
miejsce, gdzie patroni naszej szkoły 80 lat 
temu rozpoczęli  walkę  o wolność uczniowie 
klas III wybrali się na wycieczkę do Westerplat-
te. Tu, pod pomnikiem przypomnieliśmy sobie 
histor ię bohaterskiej  walki  obrońców
z Westerplatte. Dokładne informacje na temat 
przebiegu walk, liczby walczących, warunków 
jakie wówczas panowały oraz wielu innych 
ciekawostek uczniowie dowiedzieli się 
podczas gry terenowej, prowadzonej przez 
grupę rekonstrukcyjną.

Po podzia le  na dwa oddzia ły  oraz 
otrzymaniu rozkazów dzieci, pod opieką 
dowódców ruszyły do działań, mających na 
celu jak najszybsze wykonanie wszystkich przydzielo-
nych zadań oraz rozszyfrowania informacji zakodo-
wanych  na mapie. Zadanie były bardzo różne, od rzutu 
granatem zza głowy (po wcześniejszym przeszkoleniu), 
napędzeniu ręcznym  oraz jeździe drezyną, odszu-
kaniu jednostek na morzu(makiet statków) po naukę 
maszerowania oraz opatrywania rannych.

Rozkazy wywoływały wiele emocji, dzięki czemu 
rywalizacja nabierała rumieńców oraz szybkiego 
tempa. Największe zainteresowanie wzbudzało 
napędzanie drezyny, co wcale nie było łatwe, wymagało 

dużo siły i poświęcenia oraz podróżowanie tak 
ciekawym środkiem lokomocji. Opatrywanie rannych 
pozwoliło poznać uczniom warunki panujące podczas 
walki oraz konieczność pomocy innym. Zarówno wizyta 
pod pomnikiem jak i gra pomogły usystematyzować 
oraz uzupełnić wiedzę na temat miejsca, gdzie 
żołnierze z Westerplatte oddali życie za ojczyznę.
Są dla nas wzorem do naśladowania ich bohaterstwo, 
odwaga oraz poświęcenie zawsze będzie w naszej 
pamięci.

50 rocznica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie
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SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI,
BO TAK SZYBKO ODCHODZĄ

Zanim się obejrzysz jedne z ważniejszych osób
w twoim życiu znikają z niego. Ty tęsknisz za nimi
z każdym dniem bardziej. Próbując zapomnieć starasz 
się zatąpić ich kimś innym, lecz coraz bardziej 
odczuwasz  pustkę w sercu. To tak jakby ktoś zabrał
ci cząstkę ciebie. Nie da się zapomnieć osób, które 
znaczyły coś więcej. Osób, które nie były ci obojętne. 
Osób, dzięki którym zrozumiałeś, co to znaczy kochać. 
Te osoby na zawsze zostaną w twojej pamięci i sercu 
chociażby nie wiadomo jak chciałbyś je zapomnieć
to się nie da. Po prostu się nie da. Bo te osoby wniosły 
do twojego życia szczęście, ból, porządnie, a czasem 
nawet nienawiść, lecz one tak naprawdę nadały sens 
twojemu życiu. Życiu, które z każdym dniem przebie-
gało tak samo, taka codzienna rutyna, ale dzięki nim to 
życie zaczęło mieć smak. Dzięki tym osobom 
zrozumiałeś, że miłość to nie tylko pocałunek czy też 
trzymanie się za ręce. Zrozumiałeś, że miłość to 
uczucie, którego nie można ubrać w słowa. Bo miłość 

Już niedługo  1 listopada, Święto Wszystkich Świętych, piękne święto skłaniające do 
refleksji i przemyśleń nad naszym życiem, jego kruchością i nietrwałością. Zatrzymajmy 

się na chwilę i zastanówmy się.

to uczucie nadprzyrodzone. Jeśli się, kogo kocha 
można oddać za niego nawet życie. Bez chwili namysłu 
jest się w stanie rzucić w ogień byle by tej osobie nic się 
nie stało. Bo osoby, które znaczą dla nas coś więcej 
często nie mogą tego zrozumieć. Dlaczego akurat one?

Dlaczego są dla nas tak ważne?  Odpowiedź jest 
prosta. Po prostu one dopełniają nas samych. To one 
są naszą zagubioną cząstką serca. Dzięki nim tak 
naprawdę  chcemy żyć. Dzięki tym osobom życie ma 
sens. Sens, którego tak wiele osób nie umie pojąć. Tak 
wiele osób nie umie pojąć, że sensem życia jest to,
 za co jesteśmy wstanie oddać własne życie.

Trzeba tylko odnaleźć ten sens w dobrym 
momencie, bo później może być już za późno. Ludzie, 
którzy mogliby nadać życiu sens już dawno od nas 
odeszli. Dlatego więc śpieszmy się kochać ludzi, bo tak 
szybko odchodzą.

                                                                                         
Julia Cesarz

Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy

tylko to co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie ze nagle się staje

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak uroczystość urodzona najprościej z rozpaczy

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego
         

Jan Twardowski
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